
10 JUNE 2016 1

എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്



10 JUNE 2016 2

എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

രു ബായത ഷര്കാര് ഩദ്ധതി
നടത്തിപ്പ ്ചുഭതറ

കഔന്ദ്ര ഗൃസ, നഖയ ദായിദ്ര്യ നിര്ഭാര്ജന ഭന്ത്രാറമം

റഔ് ശയം

ഷൃാതന്ത്രയത്തിന്റര 75-  ഴര്ശഭാമ 
2022 – നഔം യാജയറത്ത എല്ലാ നഖയങ്ങലിലം ഏഴര്കം 

ഷൃന്തം ഴീട്

പ്രധാന ഭന്ത്രി ആഴാഷ ്കമാജന 
(ഩി.എം.എ.വഴ) 
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• കേയി മഥാസ്ഥാന പുനര്ഴിഔഷനം

• റെഡിറ്റ ്റിങ്കഡ് ്ഷബ്ഷിഡി സൄീം

• ഩങ്കാലിത്ത ഩാര്പ്പിട ഴിഔഷനം 

• ഷബ്ഷിഡി ഫന്ധിത ഴയക്തിഖത ബഴന നിര്മാണം/ 
ഴിപുറീഔയണം

നാറ ്ഴിബാഖങ്ങള്
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ചുഭതററപ്പട്ട ഏജന്ഷിഔള്

നഖയ ഩഞ്ചാമത്ത ്യാജ ്സ്ഥാഩനങ്ങള്

കഔാര്ഩകരശനുഔള്,  മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔള്
പ്രാഥഭിഔ ഴായ്പ സ്ഥാഩനങ്ങള് - PLIs

ഴാണിജയ ഫാങ്കുഔള്, ഗ്രാഭീണ് ഫാങ്കുഔള്
സൗഷിംഖ ്ധനഔായയസ്ഥാഩനങ്ങള്, റശഡൂള്ഡ ്
കഔാ ഒഩകരറ്റീഴ ്ഫാങ്കുഔള്
കഔന്ദ്ര കനാഡല് ഏജന്ഷിഔള് - CNAs

നാശണല് സൗഷിംഖ ്ഫാങ്ക ്, സഡകഔാ
ഷംസ്ഥാന തറ കനാഡല് ഏജന്ഷി – SLNA 

അര്ഫന് സൗഷിംഖ്  ഭിശന്

ഷി എല് എഷ ്എഷ്
റെഡിറ്റ് റിങ്ക്ഡ് ഷബ്ഷിഡി സൄീം

(ഴായ്പാ ഫന്ധിത ഷബ്ഷിഡി) 
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ഗുണകബാക്താഴ ്–  
• അംഖങ്ങലില് ആരുറട  കഩയിലം ഇന്തയമില് യിടത്തം സ്ഥാമിമാമ 

ഴാഷകമാഖയ ബഴനം (Pucca House) ഇല്ലാത്ത EWS/LIG കുടംഫം. 
• കഔയലത്തിററ നിമഭത്താല് പ്രകയാഩികറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലം

നഖയത്തില് (Statutory Town) സ്ഥിയ താഭഷകാര് 

കുടംഫം 
• ബര്ത്താഴ,് ബായയ, അഴിഴാസിതയാമ ഭകള്

EWS - ഷാമ്പത്തിഔ ഩികനാക ഴിബാഖം –
ഴാര്ശിഔ കുടംഫ ഴരുഭാനം മൂന ്റക്ഷം രൂഩ ഴറയ.

LIG- താഴ്ന്ന ഴരുഭാന ഴിബാഖം 
ഴാര്ശിഔ കുടംഫ ഴരുഭാനം 3,00,001 രൂഩ മുതല് 6,00,000 രൂഩ 

ഴറയ. 

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം 
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സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി റടൗണ് 
2011 ററ റഷന്ഷഷ ്അടിസ്ഥാനത്തില് നഖയഭാമി പ്രകയാഩികറപ്പട്ട പ്രകദവം

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി, 
കഔാര്ഩകരശന്, 
ഔകടാന്റഭന്ര ്കഫാര്ഡ്  , 
പ്രകയാഩിത റടൗണ് ഏയിമ ഔമിറ്റി 

എനിഴയുറട ഩയിധിമില്റപ്പട്ട സ്ഥറം 

 *     source:  censusindia.gov.in

കേരളത്തില് 2011 സസന്സസ് പ്രോരമുള്ള 59 ഉം രിന്നീട് പ്രഖ്യാരിക്കസെട്ട 
34 ഉം കേര്ത്ത്ത് 93 നഗരസഭേള് സിഎല്എസ്എസ് രദ്ധതിയില് ഉള്സെടുന്നു

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം  

censusindia.gov.in
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ഷര്ഴീഷ ്ഏയിമ ഫാങ്ക്
• ഒകയാ പ്രകദവത്തം ഴായ്പാ ഫന്ധിത ഷര്കാര് ഩദ്ധതിഔള് 

നടപ്പിറാകഴാന് ചുഭതററപ്പട്ട റശഡുള്ഡ ് ഴാണിജയ 
ഫാങ്ക ്

• കഔയലത്തിററ നഖയഷബഔലിററ ഒകയാ ഴാര്ഡിനും 
ഷര്ഴീഷ ്ഏയിമ ഫാങ്ക ്ഉട്

• അതിന്റര റിസ്റ്റ ്ജില്ലാ റീഡ ്ഫാങ്ക ്ഒപീസ്സില് റബയഭാണ ്

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം 
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ഔാര്ഩറ്റ ്ഏയിമ  

ചുഴരുഔള്കള്ളിററ ഴിസ്തൃതി
 
EWS - 30 േ.ഭീ. ഴറയ  
LIG - 60 േ.ഭീ. ഴറയ 

ഷി എല് എഷ ്എഷ ്ഗുണകബാക്താഴിന ്കഴണറഭങ്കില് 
ഔാര്ഩറ്റ ്ഏയിമ കൂടിമ ഴീട ്ഴയ്ക്ാം/ഴാങ്ങാം 

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം  
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സ്ഥാമിമാമ ഴാഷകമാഖയ ബഴനം (ഩകാ ഴീട ്)  
 

ചുഴയ ് 
 

ചുടഔട്ട, ഔല്ല ്(ചുണ്ണാമ്പ/് ഷിഭന്ര ്നിരച്ചത)്, ഷിഭന്ര ്
കഔാണ്െീറ്റ,് തടി, ഇെ, മുതറാമഴ 
  (ഇെ - ആഷാഭിററ മുല ഉഩകമാഖിച്ചുള്ള രു യീതി) 
 

കഭല്ൂയ  
 

ഒട,് ജി.ഷി.ഐ ശീറ്റ,് ആസ്ഫകസ്റ്റാഷ,് ഷിഭന്ര ് ശീറ്റ,് 
ആര് .ഫി.ഷി , ആര് .ഷി.ഷി, തടി മുതറാമഴ 
•േലല്  ഇനത്തില് സെട്ടുേലലും ഉള്സെടും

 Definitions of pucca house- source: Ministry of Statistics & Programme 

Implementation , GOI
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-

SERVICE%20SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf 

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
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രക്കാ െീട്
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ഔച്ചാ ഴീട ്(കുടില് ) 
   ഴീടിന്റര ചുഴകയാ കഭല്ൂയകമാ ചുടാത്ത 

ഇഷ്ടിഔ, മുല, റേലി, പുല്ല,് ഈറ്റ, ഒറ മുതറാമഴ 
റഔാട ്നിര്ഭിച്ചിയികനത.് 

    (ഩകാ ഴീടിന്റര നിര്ഭാണത്തിന ്ഉഩകമാഖികാത്ത ഴസ്തുകള് 
റഔാട ്നിര്ഭിച്ച ഴീട.്) 

 Definitions of Kutcha house- source: Ministry of Statistics & Programme 
Implementation , GOI

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-
SERVICE%20SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf 

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
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ഔച്ചാ ഴീട ്
(കുടില് )
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റഷഭി ഩകാ ഴീട ് 
(അര്ദ്ധ സ്ഥാമിമാമ ബഴനം) 

ചുഴയ ് 
ഩകാ ഴീടിന്റര നിര്ഭാണത്തിന ്ഉഩകമാഖികന ഴസ്തുകള് 
റഔാട ്നിര്മിച്ച സ്ഥിയഭാമ ചുഴയ ്
  
കഭല്കൂയ  
എനാല് കഭല്കൂയ ഩകാ ഴീടിന്റര നിര്ഭാണത്തിന ്
ഉഩകമാഖികാത്ത ഴസ്തുകള് റഔാട ്ഉടാകിമത ്

 Definitions of Semi Pucca house- source: Ministry of Statistics & Programme Implementation 

, GOI  http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-
SERVICE%20SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf 

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/statistical_year_book_2011/SECTOR-4-SERVICE SECTOR/CH-28-HOUSING/HOUSING-WRITEUP.pdf
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റഷഭി ഩകാ ഴീട ്
(അര്ദ്ധസ്ഥാമിമാമ ബഴനം)
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ഴീട ് 

• എല്ലാ ഔാറാഴസ്ഥമിലം ഴാഷകമാഖയഭാമ ഗൃസം 
 

• റ്റ ഴീട ്/ഫ്ലാറ്റ ്

• ഏറതങ്കിലം സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി റടൗണില് ആമിയികണം. 

• ഔൂഷ,് റെമികനജ,് ജറം, കരാഡ്  ഷൗഔയയം എനിഴ  
നിര്ഫന്ധഭായും ഉടാമിയികണം. 

• വഴദുതി റബയഭാമിയികഔകമാ അതിനുള്ള ഷൗഔയയം 
ഉടാമിയികഔകമാ റേയ്യണം. 
 

• നഖയ ഷബമില് നിന്നം അംഖീകൃത പ്ലാനും റഔട്ടിട 
നിര്മാണ അനുഭതിയും  ഉടാമിയികണം 

നിര്ത്വേനങ്ങളും െിശദീേരണങ്ങളും 
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ഴീട്ടുടഭസ്ഥന്
• ഴീട ് നില്കന ഭൂഭിയുറട കയകഔല ്/ ഫ്ലാറ്റ ് നില്കന ഭുഭിയുറട 

അഴിബക്ത ഒസയി കയകഔള് ആരുറട കഩയിറാകണാ ആ 
ഴയക്തിമാണ ്ഴീട്ടുടഭസ്ഥന്

• നിറഴിലള്ള സ്ഥറം/ ഴീട ്-  പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ എറതാരു അംഖവം 
ഉടഭസ്ഥനാഔാം

• ഴീട ് / ഫ്ലാറ്റ ് ഴാങ്ങുഔമാറണങ്കില്  - ഗൃസനാഥയുറടകമാ,
ഗൃസനാഥന്റരയും ബായയയുറടയും കേര്ന്നള്ള കഩയികറാ 
ആമിയികണം. പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ സ്ത്രീഔള് കുടംഫത്തിറിറല്ലങ്കില് 
ഉടഭസ്ഥത  പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ പുരുശന്റര കഩയില് ആഔാം.

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം
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മുന്ഖണനയ്ക് ്അര്സയാമ ഗുണകബാക്താകള്: 
 

EWS/ LIG ഩയിധിമില്റപ്പട്ട താറള ഩരയുന ഴിബാഖത്തിലള്ള കുടംഫങ്ങള്  
 

• കതാട്ടി  

• സ്ത്രീഔള് ഗൃസനാഥഔലായുള്ള കുടംഫം  (ഴിധഴഔള്ക ്അതീഴ ഩയിഖണന) 

• ഩട്ടിഔ ജാതി/ ഩട്ടിഔ ഴര്ഗം 

• ഭറ്റ ്ഩികനാക ഴിബാഖം 

• നൂനഩക്ഷങ്ങള് 

• ഴിഔറാംഖര് 

• ബിന റിംഖകാര്

നിര്വേനങ്ങളം ഴിവദീഔയണങ്ങളം
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ഷൃമം ഷാക്ഷയറപ്പടത്തിമ ഷര്ടിപികറ്റ്/ ഷതയഴാങ്മമൂറം

കുടംഫ ഴാര്ശിഔ ഴരുഭാനം കയകറപ്പടത്തിമിയികണം

ഒകയാ അംഖത്തിറെയും ഴരുഭാനവം ഴരുഭാന കരാതസം 
ഉടാമിയികണം

ഫാങ്കുഔള് ഇഴ അഴധാനതകമാറട 
ഩയികവാധികകടതാണ ്.  
 

തിയിച്ചടഴ ്കവശി റതലിമികാനുള്ള കയകഔള് 
ആഴവയറഭങ്കില് ഫാങ്ക ്ആഴവയറപ്പടനതാണ്.

കുടംഫ ഴരുഭാന ഷതയഴാങ്മമൂറം
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കുടംഫ ഴരുഭാനവം ഴീടിറെ ഉടഭസ്ഥതയും ഷംഫന്ധിച്ച  
ഷതയഴാങ്മമൂറം (പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ എല്ലാ അംഖങ്ങളം 

കേര്ന ്നല്കഔടത ്)
                                                     

From   
    
      

To
      

__________     
   _ /                                             
     _                           

Sl 
No 

       
          

 /
  

            
        

     
   

      
      

        
      ( )

          

 EWS/ LIG                                              
                           ന്/               .

     /                       ര്ത്                      
           ല്           

              ര്ത്                                    PMAY 
                 ല്                   

                                                      
    /           .                       
                 ള്      /                . 

     /                                         
              ല്                    ല്       /       
    /                               ന            
         /                             ള്            
          /                             . 
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CLS  ഏറതാറക ഔായയങ്ങള്ക ്റബികം 

താറള ഩരയുന  മൂന്  ഔായയങ്ങലില്  ഏറതങ്കിലം നിന ്ഏറതങ്കിലം രു 

PLI  മില് നിന്  രു ഗുണകബാക്താഴ ്എടകന ബഴന ഴായ്പയ്ക് ് 
 

1. ഩകാ ഴീട ്നിര്മികനതിന ്

2. ഩകാ ഴീട ്/ഫ്ലാറ്റ ്ഴാങ്ങുനതിന ് 

3. ഔച്ചാ ഴീകടാ,  അര്ദ്ധഩകാ ഴീകടാ  ഩകാ ഴീട ്ആകനതിന് 
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• ഩി എം എ വഴ നിര്ഴേനം പ്രഔായമുള്ള ഗുണകബാക്താകള്ക ്ഭാത്രം 
അര്സത 

• കുടംഫത്തിറെ ഴാര്ശിഔ ഴരുഭാനം അടിസ്ഥാനഭാകി 6  റക്ഷം രൂഩ 
ഴറയ ( ധനഔായയസ്ഥാഩനം അംഖീഔയിച്ച ഴാര്ശിഔ കുടംഫ 
ഴരുഭാനത്തിറെ 4  ഭടങ്ങ ്ഴറയ )

•  തിയിച്ചടഴ ്ഔാറാഴധി  – 15 ഴര്ശം ഴറയ  

• ഴായ്പാ തുഔയ്ക് ്ഴായ്പാ ഔാറാഴധിമില് കഔന്ദ്ര ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി @ 
6.5% നിയകില് മുന്കൂര് ആമി റബികം.

• ഗുണകബാക്താഴിന ്അര്സത ഉറടങ്കില് ഴായ്പാത്തഔയും തിയിച്ചടഴ ്
ഔാറാഴധിയും കൂട്ടി നല്കുഴാന് ധനഔായയ സ്ഥാഩനത്തിന ്
അധിഔായമുട് 

• ഩകക്ഷ ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി ഴായ്പമില് ആറു റക്ഷം ഴറയയുള്ള തുഔയ്ക് ്
15 ഴര്ശകത്തയ്ക് ്/ മഥാര്ഥ ഔാറാഴധിക ്( ഇഴമില് ഏതാകണാ 
കുരഴ)് ഭാത്രകഭ റബികഔയുള്ളൂ 

CLS സൄീഭിററ ബഴന ഴായ്പ
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ഗുണകബാക്താഴാമ കുടംഫം താറള ഩരയുന ഏറതങ്കിലം 
സ്ഥാഩനത്തില് അകഩക്ഷ നല്ഔണം 

1. അഴര് സ്ഥിയ താഭഷഭായുള്ള സ്ഥററത്ത ഷര്ഴീഷ ് ഏയിമ 
ഫാങ്ക ്  

2. അഴര് സ്ഥിയ താഭഷഭായുള്ള സ്ഥററത്ത നഖയ ഷബ  
 

3. അകഩക്ഷ ഷൃീഔയികഴാന് ഷനദ്ധയാമ PLI ആമിട്ടുള്ള  
സൗഷിംഖ ് ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

 

4. ഷര്ഴീഷ ് ഏയിമ ഫാങ്ക ് ഈ ഩദ്ധതിമിററ അംഖീകൃത PLI 
അറല്ലങ്കില് , അകഩക്ഷ നഖയഷബമില് നല്ഔണം  

CLS ഩദ്ധതിമില് ബഴന ഴായ്പയ്ക് ്അകഩക്ഷികാനുള്ള 
നടഩടി െഭം
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• ഫാങ്ക ്/HFC  -അതിന്റര നിര്ദിഷ്ട കപാരത്തില് അകഩക്ഷ 
ഷൃീഔയികണം

• അകതാറടാപ്പം ഩദ്ധതി കയകമില് ഩട്ടിഔ 2-ല് ഉള്ള 
കപാരത്തില് കഴട ഴിഴയങ്ങളം കൂട്ടത്തില് ഴാങ്ങി(Master 
data as per annexure 2 of HFA guidelines)  ആഴര്ത്തന 
ഩയികവാധനയ്ക്ാമി (de duplication) നഖയഷബയ്ക് ്
അമച്ചുറഔാടകണം 

• നഖയ ഷബമില് നിന ്ഗുണകബാക്താഴിറെ അര്സത 
ഉരപ്പിച്ച കവശം ഴായ്പാ അകഩക്ഷ കപ്രാഷഷ ്റേയ്യണം

ഫാങ്ക ്/HFC  കനയിട്ട ്അകഩക്ഷ ഷൃീഔയികകമ്പാള്ളൃള്ള 
നടഩടി െഭം 
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• ഩദ്ധതി കയക- ഩട്ടിഔ 2-ല് (Master data as per annexure 2 of
HFA guidelines)  ഉള്ള കപാരത്തില് അകഩക്ഷ ഴാങ്ങണം. 

• നഖയഷബ ഈ അകഩക്ഷ ആഴര്ത്തന ഩയികവാധന നടത്തി 
അര്സത ഷാക്ഷയറപ്പടത്തണം

• അതിനു കവശം ഷര്ഴീഷ ് ഏയിമ ഫാങ്കില് അമച്ചു 
റഔാടകണം 

• ഷര്ഴീഷ ്ഏയിമ ഫാങ്ക ്ഩദ്ധതിമില് ഩങ്കാലിമറല്ലങ്കില് ജില്ലാ 
റീഡ ് ഫാങ്ക ് ഭാകനജരുഭാമി കൂടിമാകറാേിച്ച ് ഩദ്ധതിമില് 
ഩങ്കാലിമാമ ഭകറ്ററതങ്കിലം ധനഔായയ സ്ഥാഩനത്തിന ് അമച്ചു 
റഔാടകണം

• ഫാങ്ക് അതിന്റര നിര്ദിഷ്ട കപാരത്തില് അകഩക്ഷ പൂയിപ്പിച്ചു 
ഴാങ്ങി ഴായ്പ കപ്രാഷഷ ്റേയ്യണം. 

നഖയ ഷബ അകഩക്ഷ ഷൃീഔയികകമ്പാള്ളൃള്ള 
നടഩടി െഭം 
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• ഴസ്തു ഉടഭ നാം അകഩക്ഷഔനാഔണം (ഴീട ് / ഫ്ലാറ്റ ്
ഴാങ്ങാനാറണങ്കിറ ്, ആരുറട കഩയിറാകണാ ഴാങ്ങുനത ്
ആ അംഖം) 

• ഏറതാറക അംഖത്തിറെ ഴരുഭാനം ഴായ്പാ തുഔ 
നിര്ണ്ണമികനതിനു ഩയിഖണിച്ചുകഴാ അഴറയല്ലാം 
അകഩക്ഷമില് ഩങ്കാലിഔലാഔണം

• ഴസ്തു ഉടഭയ്ക് ് 55 ഴമസ്സ ് ഔളിഞ്ഞുറഴങ്കില് മുതിര്ന 
അനന്തയാഴഔാവി കൂടി അകഩക്ഷമില് ഩങ്കാലിമാഔണം

ഴായ്പാ അകഩക്ഷ ആയാണ ്നല്കഔടത്
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• കുടംഫത്തിററ എല്ലാ മുതിര്ന അംഖങ്ങളറടയും 
റഔവഴഷി കയകയും കപാകട്ടായും   

• ഫാങ്ക ്അകൗട്  ഴിഴയങ്ങള്  

• ഴസ്തുഴിറെ /ഴീടിറെ പ്രഭാണം  

• രഴനു കയകഔള്  

• നഖയ ഷബമില് നിന്നള്ള കയകഔള് 

അകഩക്ഷകമാറടാപ്പം ഴയ്ക്കകട കയകഔള് 
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 ഩി എം എ വഴ ഩദ്ധതിമില് ആധാര് ആണ ്ഓകദയാഖിഔ 
റഔ വഴ ഷി കയക 

 കുടംഫത്തിററ പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ എല്ലാ അംഖങ്ങളറടയും 
ആധാര്  (ബര്ത്താഴ ്, ബായയ, പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ ഭഔന് / 
ഭഔള് ) 

 

 ഴസ്തു നിറധിഔം ആളഔളറട കഩയിറാറണങ്കില് 
അഴരുറട എല്ലാഴരുറടയും ആധാര് റഔ.വഴ.ഷി

 

 കഭല്പ്പരഞ്ഞ എല്ലാഴരുറടയും ഷഭീഩഔാറ കപാകട്ടാ

റഔ.വഴ.ഷി
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ഫാങ്ക ്അകൗട്  

• എല്ലാ അകഩക്ഷഔരുറടയും  കഷഴിങ്ങഷ് ്ഫാങ്ക ്അകൗട്  
നമ്പര് റഔാടകകടതാണ്

• ഇതില് ആര്റകങ്കിലം ഷര്ഴീഷ ്ഏയിമ ഫാങ്കില് 
അകൗട്  ഇറല്ലങ്കില് അകൗട്  തുടകങ്ങടതാണ്

• എല്ലാ അകൗടിലം ആധാര് ഷീഡിംഖ ് റേയ്തിയികണം
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പ്രഭാണ കയകഔള്

• ഴീട ്ഩണിമാന് / ഴാങ്ങാന് ഉകദവികന ഴസ്തുഴിന്റര 
അസ്സല് പ്രഭാണം (ഔളിഞ്ഞ 13 ഴര്ശകത്തത്)

• ഈ ഴസ്തുഴിന്റര ഔളിഞ്ഞ 30  ഴര്ശറത്ത ഫാദ്ധയത
ഷര്ട്ടിപികറ്റ ്(ഷഫ ്യജിസ്ട്രാര് ഒപീഷില് നിന് )
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   ു   ഖ   (       ഓഫ         )

• ഭൂനികുതി യഷീത ്(ഏറ്റവം പുതിമത്)

• വഔഴവ ഷര്ട്ടിപികറ്റ ്(ഏറ്റവം  പുതിമത)്

• രഴനു രികഴരി നിറഴിറില്ല എനതിന ്ഷര്ട്ടിപികറ്റ്

• ററാകകശന് റസൄച്ച്
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• ഴസ്തുഴില് നിറഴില് ഏറതങ്കിലം റഔട്ടിടം ഉറടങ്കില് 
അതിറെ റഔട്ടിട നികുതി യഷീത ്(ഏറ്റവം പുതിമത)്

• നഖയ ഷബ അംഖീഔയിച്ച പ്ലാനും നിര്മാണ അനുഭതിയും

നഖയ ഷബമില് നിന്നള്ള കയകഔള് 
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• കുടംഫത്തില് ആരുറട കഩയിലം ഇന്തയമില് യിടത്തം 
ഩകാഴീട ് ഇറല്ലന ് പ്രാമപൂര്ത്തിമാമ എല്ലാ 
കുടംഫാംഖങ്ങളം കേര്ന ്പ്പിട്ട ഷതയഴാങ്മമൂറം 

• ഴീടിന്റര എസ്റ്റികഭറ്റ ്(ആര്കിറടക്റ്റ ്തയ്യാരാകിമത)് 

• ഴീട/്ഫ്ലാറ്റ ് ഴാങ്ങാനാറണങ്കില് അതിന്റര ഇകപ്പാളറത്ത 
ഉടഭയുറട കപാകട്ടാ ഉള്ള തിയിച്ചരിമല് കയകയും ഴിറാഷ 
കയകയും 

• ഷതയഴാങ്ങമ്ൂറത്തില് ഩരഞ്ഞ ഴരുഭാനത്തിനു 
റതലിവഔള് (ഫാങ്ക ്ആഴവയറപ്പടന ഩക്ഷം)  

• ഈ സൄീഭില് മുന്ഖണന റബികന ഴിബാഖം ആറണങ്കില് 
അതിനുള്ള കയക

ഭറ്റു കയകഔള്
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o ഴായ്പ മുകകന നിര്മിച്ച / ഴാങ്ങിമ ഴീട/് ഫ്ലാറ്റ ് ആമിയികം പ്രാഥഭിഔ 
ഈട.് 

o ഴായ്പ രിറീഷ ്റേയ്യുനത ്ഗട്ടം ഗട്ടം ആമിട്ടാമിയികം. 

o ഩറിവ ഒകയാ PLIയുറടയും പ്രകമാരിറ്റിറഷക്റ്റര് ബഴനഴായ്പയുറട 
നിയകിറാമിയികം. തിയിച്ചടഴ ് ഔാറാഴധിയും ഖഡുകളം PLI 
തീരുഭാനികനതാണ്. 
 

o IRAC ഭാനദണ്ഡം പ്രകമാരിറ്റിറഷക്റ്റര് ഴായ്പഔളറടതിനു 
ഷഭാനഭാമിയികം. 
 

o ഗൃസനിര്ഭാണം പൂര്ത്തിമാകുനതിനു മുന്ഩ ്ഴായ്പ അടച്ചു തീര്കഔകമാ 
ഭററ്റാരു ധനഔായയ സ്ഥാഩനത്തികറക ് ഭാറ്റുഔകമാ റേമ് താല് ഩറിവ 
ഇലഴിനുള്ള അര്സത നഷ്ടറപ്പടനതാണ.്  ആ ഗുണകബാക്താഴിന ്അതു 
ഴറയ റബിച്ച ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി തിയിറഔ ഩിടിച്ചു CNA ഴളി 
ഷര്കായികറക ്തിയിച്ചടകകടതാണ ്.  

ഭറ്റ ്നിഫന്ധനഔള്
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 ഗുണകബാക്താഴ ്കൃതയഭാമി ഴായ്പ തിയിച്ചടകകടതാണ്. 
 

 ഖഡുകളം ഩറിവയും 3 ഭാഷത്തിറധിഔം കുടിശ്ശിഔമാമാല്  അകൗട്   
NPA (നിശ ്െിമ ആസ്തി) ആകും.   
 

 NPA ആമാല്  ധനഔായയ സ്ഥാഩനം SARFAESI, ഷിഴില് കഔഷ,് രഴനൂ 
രികഴരി തുടങ്ങിമ യുക്തഭാമ ഴസൂല് നടഩടിഔള് വഔറകാള്ളുനതാണ.്  

 ഇപ്രഔായമുള്ള ഴസൂല് നടഩടിഔള് മുകകന ഷര്കായില് നിന്നം റബിച്ചിട്ടുള്ള 
ഩറിവ ഷബ്ഷിഡിയും തിയിച്ചു ഩിടികകടതാണ ്. 
 

 ധനഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങള് രികഴരി നടഩടിഔളറട  കനാട്ടീഷ/് കഔാടതി സര്ജി
/ SARFAESI ഴിജ്ഞാഩനം/ രഴനൂ രികഴരി അബയര്ഥന എനിഴമില് 
തിയിച്ചടയ്കാന് ആഴവയറപ്പടന തുഔ കയകറപ്പടത്തകമ്പാള് ഩറിവ 
ഷബ്ഷിഡി തുഔയും കൂടി ഉള്റപ്പടറത്തടതാണ ്. 

 NPA അകൗടില് തിയിച്ചടഴാമി റബികന തുഔമില് നിന്നം ഩറിവ 
ഷബ്ഷിഡിയുറട ആനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഷര്കായികറക് CNA 
മുകാന്തിയം തിയിച്ചടകകടതാണ.്

ഴായ്പാ തിയിച്ചടഴ്
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• ഩദ്ധതിമില് അര്സനാകുനതിനാമി ഴസ്തുതഔള് 
റതറ്റാമി ധയിപ്പികനതും ഭരച്ചു ഴയ്ക്കുനതും കുറ്റഔയഭാണ്  

• ഴായ്പ ഈ ഩദ്ധതി പ്രഔായം അനുഴദിച്ച ആഴവയത്തിന്  
ഉഩകമാഖികാത്ത ഗുണകബാക്താഴില് നിന ് ഩറിവ 
ഷബ്ഷിഡി ഷര്കാര് തിയിച്ചു ഩിടികനതാണ്

നിമഭ നടഩടിഔള്ക ്ഇടമാകന പ്രവൃത്തിഔള് 
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ബഴന ഴായ്പ നിയഷികനതിന ്ഷാധായണമാമി 
ഉടാകുന ഔായണങ്ങള് 

1 തൃപ്തിഔയഭല്ലാത്ത ഩണഭിടഩാട ്േയിത്രം (Unsatisfactory 
Financial History ) 

 അകഩക്ഷഔറെ ഩണഭിടഩാട ് േയിത്രം അഴകറാഔനം റേയ്യുനതിന ്
ഫാങ്ക ് CIBIL, CERSAI, രഴനു കയകഔള് തുടങ്ങിമഴ ഩയികവാധികം  

 ഔിട്ടാകടം, എന്ഩിഎ, കുടിശ്ശിഔ, നിമഭ നടഩടിഔള്, 
എള്ളൃതിത്തള്ളിമ, ഴായ്പഔള്, ഷാമ്പത്തിഔ അച്ചടകഭില്ലായ്മ 
(ഉദാസയണം : റേക ഭടങ്ങല് , അഭിത ഔടം) തുടങ്ങിമഴ ഴായ്പ 
നിയഷികനതിനു ഔായണഭാണ ് 

 നിറഴിലള്ള രഴനു രികഴരി ഭററ്റാരു ഔായണഭാണ്
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2. കയകഔള് പ്രഔായം രു ഩകാ ഴീട ്കഩയില് ഉടാമിയികഔ

• ഏറതങ്കിലം കയകഔള് പ്രഔായം കുടംഫ അംഖങ്ങളറട കഩയില് ഩകാ 
ഴീട ്ഉറടന്ന ഔടാല് അകഩക്ഷ നിയഷികം  

• േിറകപ്പാള് CIBIL / CERSAI രികപ്പാര്ട്ടില് ബഴന ഴായ്പയുറട ഩയാഭര്വം 
ഉടാഔാം 

• അങ്ങിറനറമങ്കില് പ്രസ്തുത ഴീട ് കുടംഫത്തില് ആരുറടയും കഩയിറല്ല 
എന ്റതലിമികന കയകഔള് സാജയാകണം 

ബഴന ഴായ്പ നിയഷികനതിന ്ഷാധായണമാമി 
ഉടാകുന ഔായണങ്ങള് 
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3. ഴരുഭാനത്തിററ റഩാരുത്തകകട ്  

ഴരുഭാനത്തിറെ ഷതയഴാങ്മമൂറം ഫാങ്്ക അഴധാനതകമാറട 
ഩയികവാധികകടതാണ് 

1.പ്രസ്താഴിച്ച ഴരുഭാനം റതലിമികഴാന് അകഩക്ഷഔന ്
ഷാധിച്ചിറല്ലങ്കികറാ

2.കുടംഫത്തിറെ മഥാര്ഥ ഴരുഭാനം EWS/LIG  ഩയിധിയ്ക് ് 
മുഔലിറാറണങ്കികറാ അകഩക്ഷ നിയഷികാം 

അകഩക്ഷ നിയഷികനതിന ് ഉടാഔാവന 
ഔായണങ്ങള് 
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ബഴന ഴായ്പ നിയഷികനതിന ്ഷാധായണമാമി 
ഉടാകുന ഔായണങ്ങള് 

4. ഴസ്തുഴിറെ ഉടഭസ്ഥതമിററ തഔയാറുഔള് 
• ഴസ്തുഴിന്റര അസ്സല് പ്രഭാണം (ഔളിഞ്ഞ 13 ഴര്ശകത്തത)് 
ഇല്ലാതിയികഔ 

•പ്രഭാണം, രഴനുകയകഔള്, ഫാദ്ധയതാ ഷര്ട്ടിപികറ്റ ് എനിഴമില് 
ഴസ്തു ഉടഭയുറട കഩയ,് ഴിറാഷം, ഴസ്തു ഴിസ്തീര്ണം, അതിരുഔള് 
എനിഴ ഴയതയാഷറപ്പട്ടിയികഔ  

•ഴസ്തുഴിറെ െമഴിെമങ്ങള് രഴനുകയകഔലില് കഩാകഴയഴ് 
റേയ്യാതിയികഔ 

•ഴസ്തുഴിന ്നിമഭാനുസൃതഭാമ ഴളി ഇല്ലാറത ഴയിഔ  

•ഫ്ലാറ്റ ്/ഴീട ്ഴാങ്ങാനാറണങ്കില്  അതിന ്ആഴവയഭാമ ഴിറ ഭതിപ്പ ്
ഇല്ലാതിയികഔ  
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• ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി ഔണകാകനത ് ഴായ്പാ തുഔമികേല് ഴായ്പാ ഔാറാഴധിക ് 
6.5% നിയകിറാണ.്  

• ഴായ്പാ തുഔയും ഔാറാഴധിയും എത്രമാമാലം ഷബ്ഷിഡിക ് ഩയിഖണികറപ്പടന 
ഴായ്പാ തുഔ ഩയിധി 6 റക്ഷം രൂഩ ആയും ഔാറമലഴ് ഩയഭാഴധി 15 ഴര്ശം ആയും 
നിജറപ്പടത്തിമിയികന്ന.

• 9% ഡിറസൄൗട്  നിയകില് ഇനറത്ത അറ്റ മൂറയം (Net Present Value)
ഔണകാകിമാണ ്ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി നല്കുനത.് (ഩയഭാഴധി 2.2 റക്ഷം രൂഩ )

• ഴായ്പ നല്കുന സ്ഥാഩനം (PLI) ഷബ്ഷിഡി അകഩക്ഷ ഒണ് വറനാമി അതിറെ 
റസഡ ്ഒപീഷ ്ഴളി കഔന്ദ്ര കനാഡല് ഏജന്ഷി (CNA) യ്ക്കു ഷഭര്പ്പികണം

• അകഩക്ഷമികേല് CNA ഒകയാ ഗട്ടത്തിനും അര്സതറപ്പട്ട ഷബ്ഷിഡി തുഔ 
ഩാസ്സാകി അതാത ്ഷഭമം PLI യ്ക്കു നല്കും.

• ഇപ്രഔായം ഷബ്ഷിഡി റബിയുന മുരയ്ക് ് PLI അത ് മുകമ്പര് ഇനഭാമി 
ഗുണകബാക്താഴിറെ ഴായ്പാ അറകൗടില് നികക്ഷഩികം  

• അങ്ങറന ബഴന ഴായ്പ തുഔയും ഭാഷാഭാഷം തിയിച്ചടയ്ക്ട തുഔയും കുരയും 
• ഇപ്രഔായം ഷബ്ഷിഡി റബിച്ച ഴിഴയവം അതിന്മൂറം പ്രതിഭാഷ തിയിച്ചടഴ ്

തുഔമില് ഴന ഇലവം PLI ഗുണകബാക്താഴിറന അരിമികകടതാണ ്.

ഷബ്ഷിഡി ഴിതയണത്തിനുള്ള നടഩടിെഭം 
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ആഴര്ത്തന ഩയികവാധന (De Duplication) 

രു ഗുണകബാക്താഴിന ്  ഩിഎംഎവഴ ഩദ്ധതിയുറട  നാല ഴിബാഖങ്ങലില്  
ഏറതങ്കിലം നില് നിന ്ഭാത്രകഭ ആനുകൂറയത്തിനു  അര്സതയുള്ളൂ 

രു തഴണ  ഈ ഩദ്ധതിമില് ഴായ്പയും ഩറിവ ഷബ്ഷിഡിയും ഴാങ്ങിമ 
ഗുണകബാക്താഴിന ്ഴീണ്ടം ഩറിവ ഷബ്ഷിഡിയ്ക് ്അര്സത ഇല്ല.  
 

കയ ഗുണകബാക്താഴിന ്  PMAY യുറട ഴയതയസ്ത  ഴിബാഖങ്ങലില് നിന്  
ആനുകൂറയം റഔാടകനത ് ളിഴാകനതിനാമി  നഖയഷബ ആഴര്ത്തന 
ഩയികവാധന (De-duplication process) നടകത്തടതുട ്
 

ഇതികറകാമി SLNA/ULBs/PLIs  ഗുണകബാക്താഴിറെ  തിയിച്ചരിമല് 
ആധാറുഭാമി ഫന്ധികണം 



10 JUNE 2016 42

എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

• Signing MoU with CNA 

• Furnishing Details of Nodal Officer,

PLI, Advance Claim to CNA

• Following the best practices of

lending – Due diligence, Credit &

Risk Assessment, Appraisals and

Sanction Processes

• Segregating and Flagging the

eligible beneficiaries, as per the

scheme guidelines, including the

amendments

• On-line submission of Master data

of eligible beneficiaries for subsidy

claims to CNA

• Printing, Signing and Sending the

Claim Form to CNA, with Authorized

Official’s Signature of PLI

• Crediting the entire subsidy

received from CNA to the

beneficiaries

• Furnishing the Utilization/End-use

Certificate

• Making refund to CNA

Role with Individual

Receiving 
Home Loan Application 
(incl. Master Data, either directly or thru 

ULB/Agency identified by State/ULB)

Processing for Identification 
(Linking identification to Aadhaar, Voter Card, Any 

other Unique Identification or a certificate of 
house ownership from Revenue Authority of 

Individual’s native district to avoid duplication)

Undertaking Due diligence 
and Appraisal Processes

Processing Claim for Eligible 
Applicant

without taking processing charge from the 
Applicant and obtaining Rs.1,000/- per sanctioned 

application

Role with CNA

Registering with one CNA 
(by signing the Memorandum of Understanding)

Flagging & Submitting the 
Claim along with Master Data

Receiving Subsidy from CNA

PLI Informing Beneficiary 
(about her/his eligibility under CLSS)

PLI Crediting Upfront Subsidy 
to Beneficiary’s A/c

Furnishing Utilization 
Certificate

Maintenance of CLSS 
Beneficiary Documents
(for verification during Inspection) 

Role of PLI
(Source: NHB )
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• 1000 രൂഩ (എല്ലാ നികുതിയും ഉള്റപ്പറട) കപ്രാഷസ്സിംഖ ് ോര്ജ ്
ഇനത്തില് ഷര്കാര് PLI യ്ക് ്രീ ഇംറഫഴ്സ ്റേയ്യുനതാണ.് 
 

• ആറു റക്ഷം രൂഩ ഴറയയുള്ള ഴായ്പക ്   ഭറ്റു കപ്രാഷസ്സിംഖ ് ോര്ജ ് 
ഇല്ല.  
 

• എനാല് ആറു റക്ഷം രൂഩക ് മുഔലിലള്ള ഴായ്പയ്ക് ്  അഡിശണല് 
കപ്രാഷസ്സിംഖ ്ോര്ജ ്ഉട.് 
 

• CERSAI യജിസ്റ്റകരശന് പീഷ് , CIBIL രികപ്പാര്ട്ട,് LSR ന ് ഉള്ള 
ഴകീല് പീഷ്  തുടങ്ങിമഴ അകഩക്ഷഔന് നല്കഔടതാണ.്

കപ്രാഷസ്സിംഖ ്ോര്ജ്
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കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  

നഗരം/ രട്ടണം െിസ്തീര്ത്ണം 
(Sq.Km)

ജന സംഖ്യ ൊര്ത്ഡുേള്

തിരുെനന്തരുരം  ജിലല
സനയ്യാറ്റിന്േര മുനിസിൊലിറ്റി 28.78 74312 44

സനടുമങ്ങാട്  മുനിസിൊലിറ്റി 32.52 60161 39

െര്ത്ക്കല  മുനിസിൊലിറ്റി 14.87 40728 33

ആറ്റിങ്ങല് മുനിസിൊലിറ്റി 16.87 37382 31
തിരുെനന്തരുരം 
കോര്ത്രകറഷന് 214.86 955494 100

സോലലം ജിലല
േരുനാഗെള്ളി മുനിസിൊലിറ്റി 18.65 47463 35

സോട്ടാരക്കര  മുനിസിൊലിറ്റി 17.4 30053 29

രരെൂര്ത് മുനിസിൊലിറ്റി 36.19 37189 32

രുനലൂര്ത് മുനിസിൊലിറ്റി 34.6 46653 35

സോലലം  കോര്ത്രകറഷന് 73.03 388288 55
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നഗയം / ഩട്ടണം െിസ്തീ
ര്ത്ണം (Sq.Km)

ജന സംഖ്യ ൊര്ത്ഡുേള്

ഩത്തനംതിട്ട  ജില്ല

തിരുഴല്ല മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 27.15 56837 39

അടൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 20.82 30921 28

ഩന്തലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 28.42 40810 33

ഩത്തനംതിട്ട മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 23.5 37545 32

ആറപ്പുള  ജില്ല

ചേര്ത്തറ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 16.18 45834 35

കാമംകുലം   മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 21.79 68634 44

ഭാചഴറിക്കയ  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 12.65 26421 28

ചേങ്ങന്നൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 14.26 25397 27

സയിപ്പാട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 14 30977 29

ആറപ്പുള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 46.71 
 176164 52

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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നഗയം / ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം 

(Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

ചകാട്ടമം ജില്ല

വഴക്കം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 8.73 23,234 26
ഩാറാ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 16.063 22640 26
ഈയാട്ടുചഩട്ട മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 7.5 32576 28
ഏറ്റുഭാനൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 27.8 26993 35
േങ്ങനാചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 13.5 47694 37
ചകാട്ടമം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 55.4 136812 52
ഇടുക്കി ജില്ല

ചതാടുപുള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
35.43 52025 35

കട്ടപ്പന മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
52.77 42646 34

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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നഗയം /  ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം 

(Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

എരണാകുലം ജില്ല
തൃക്കാക്കയ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 28.1 76771 43

അങ്കഭാറി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24.5 33465 30

ആലുഴ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 7.18 24108 26

കലഭചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 27 71038 42

ഏലൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 14.21 35573 31

ഴടക്കന് ഩരവൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 9.02. 31493 29

ഭയട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 12.35 56000 33

ചഩരുമ്പാവൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 13.6 28105 27

തൃപ്പൂണിത്തുര മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 29.17 92550 49

ചകാതഭംഗറം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 40.04 38822 31

മുഴാറ്റുപുള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 13.18 30379 28

കുത്താട്ടുകുലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 21.23 17253 25

ഩിരഴം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 29.36 27229 27

ചകാച്ചി ചകാര്പ്പചരശന് 94.88 601574

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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നഗയം / ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം

 (Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

തൃശ്ശൂര് ജില്ല

ഗുരുഴായൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 29.66 69006 (2001) 43

കുന്നംകുലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 34.8 54071 (2001) 37

ോഴക്കാട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 12.41 59095 (2001) 32

ോറക്കുടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 25.23 49481 36

ഴടക്കാചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 51.34 67050 38

ഇയിഞ്ഞാറക്കുട മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 33.57 62521 41

ചകാടുങ്ങല്ലൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 28.96 77838 44

തൃശൂര് ചകാര്പ്പചരശന് 101.42 315596 55

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns) 



10 JUNE 2016 49

എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

നഗയം /  ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം

 (Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

ഩാറക്കാട ് ജില്ല

േിറ്റൂര് -തത്തഭംഗറം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി14.71 31884 29

റ്റപ്പാറം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 32.66 53755 36

ചശാര്ുര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 32.33 43528 33

ചേര്പുലചവയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 32 39919 33

ഩട്ടാമ്പി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 15.84 28632 28

ഭണാ ൪ക്കാട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 33 31902 29

ഩാറക്കാട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 26.6 130767 52

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

നഗയം /  ഩട്ടണം ഴിസ്തീര്ണം (Sq.Km)ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

ഭറപ്പുരം ജില്ല

ചകാട്ടയ്ക്കല് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 20.43. 48342 32

ഭചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 53.06 97112 50

ചഩയിന്തല്ഭണ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 34.41 49723 34

ചഩാന്നാനി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 23.32 90442 51

ഴലാചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 21.9 40318 33

തിരുയങ്ങാടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 17.73 56632 23

നിറമ്പൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 36.26 46342 33

താനൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 19.46 69504 44

തിരൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 16.05 56078 38

ഩയപ്പനങ്ങാടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 22.25 71239 45

ചകാചടാട്ടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 30.93 69533 40

ഭറപ്പുരം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 33.69 68088 40

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള്
(Statutory Towns) 
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

നഗയം / ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം

 (Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

ചകാളിചക്കാട ് ജില്ല
ചകാടുഴള്ളി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 23.85 48687 36

ഩചയാലി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 22.34 49470 37

യാഭനാട്ടുകയ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 11.71 35937 31

ചകാമിറാടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 25.09 71729 44

ഴടകയ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 21.32 83404 47

പചരാക്ക ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 15.54 61000 38

മുക്കം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 31.28 37172 33

ചകാളിചക്കാട ് ചകാര്പ്പചരശന് 118.312 609214 75

ഴമനാട ് ജില്ല

ഭാനന്തഴാടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 80.1 45477 36

കല്പ്പറ്റ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 114.85 34300 28

സുല്ത്താന് ഫചത്തയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 103.24 45417 23

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

നഗയം / ഩട്ടണം
ഴിസ്തീര്ണം

 (Sq.Km)
ജന ഷംഖ്യ ഴാര്ുകള്

കണ്ണൂര് ജില്ല
ഩയന്നൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 54.63 72111 44

തലിഩരമ്പ ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 18.96 44294 34
ആന്തൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24.84 28290 28
തറചേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 23.96 99386 52
കൂത്തുഩരമ്പ ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 16.76 32405 28
ഭട്ടന്നൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 54.65 47078 31
കണ്ണൂര് ചകാര്പ്പചരശന് 78.35 232486 55
ഩാനൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 28.8 60388 40
ശ്രീകണ്ഠപുയം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 68.72 33194 30
ഇയിട്ടി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 46.65 37358 33
കാഷര്ചഗാഡ ് ജില്ല

നീചറവവയം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 28.79 40508 32
കാഞ്ഞങ്ങാട ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 39.56 73536 43
കാഷര്ചഗാഡ ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 16.69 54015 38

കഔയലത്തിററ സ്റ്റാറ്റൂട്ടരി നഖയങ്ങള് 
(Statutory Towns – source: SLNA)  
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

ഩിഎംഎവഴ ഩങ്കാലിഔലാമ ധനഔായയ 
സ്ഥാഩനങ്ങള് (PLI) 

PLI CNA PLI CNA

അറസഫാദ ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ആന്ധ്ര ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

ഫാങ്്ക ഒപ് ഫചരാഡ എന്എച്്ചഫി ഫാങ്്ക ഒപ് ഇന്തയ എന്എച്്ചഫി

ഫാങ്്ക ഒപ് ഭസായാഷ്ട്ര എന്എച്്ചഫി ബായതീമ ഭസിലാ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

കാനര ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ചഷന്രല് ഫാങ്്ക ഒപ് ഇന്തയ സഡചകാ

ചകാര്പ്പചരശന് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ചദനാ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

ഐഡിഫിഐ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ഇന്തയന് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

ഇന്തയന് ഒഴര്ഷീഷ ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ഒരിമന്റല് ഫാങ്്ക ഒപ് ചകാചഭഴ്സ് എന്എച്്ചഫി

ഩോഫ്  & ഷിന്ധ ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ഩോഫ്  നാശണല് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് ഫികാനീര് & ജമപുര്എന്എച്്ചഫി ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് വസദയാഫാദ് എന്എച്്ചഫി

ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് ഇന്തയ എന്എച്്ചഫി ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് വഭസൂര് എന്എച്്ചഫി

ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് ഩടയാറ എന്എച്്ചഫി ചേറ്്റ ഫാങ്്ക ഒപ് രാഴന്കൂര് എന്എച്്ചഫി

ഷിന്ഡിചക്കറ്്റ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി യുചകാ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

യുണിമന് ഫാങ്്ക ഒപ് ഇന്തയ എന്എച്്ചഫി യുവണറ്റഡ ് ഫാങ്്ക ഒപ് ഇന്തയ എന്എച്്ചഫി

ഴിജമ ഫാങ്്ക സഡചകാ ചകയല ഗ്രാഭീണ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി

ചഩാതു ചഭഖ്റാ ഴാണിജയ ഫാങ്കുകള് /  ഗ്രാഭീണ ഫാങ്്ക

എല്ലാ ചഩാതുചഭഖ്റാ ഫാങ്കുകളം അംഗങ്ങള് ആണ് .
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

ഩിഎംഎവഴ ഩങ്കാലിഔലാമ ധനഔായയ 
സ്ഥാഩനങ്ങള് (PLI) 

PLI CNA PLI CNA

ആക്സിഷ ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ജമ്മു & കാശ്മീര് ഫാങ്്ക സഡചകാ

ഷിറ്റി യുണിമന് ഫാങ്്ക സഡചകാ കര്ണാടക ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി 

ഐ ഷി ഐ ഷി ഐ ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി തഭിഴ്നാട ് ചഭര്ചകന്രമില് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി 

ഷൗത്്ത ഇന്തയന് ഫാങ്്ക സഡചകാ കരൂര് വഴവയഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി 

റക്ഷ്മി ഴിറാഷ ് ഫാങ്്ക സഡചകാ ധനറക്ഷ്മി ഫാങ്്ക സഡചകാ

കാത്തറിക് ഷിരിമന് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി ചപഡരല് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി 

ചമഷ ് ഫാങ്്ക എന്എച്്ചഫി 

ഷവകായയചഭഖ്റാ ഴാണിജയ ഫാങ്കുകള് 
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്

ഩിഎംഎവഴ ഩങ്കാലിഔലാമ ധനഔായയ 
സ്ഥാഩനങ്ങള് (PLI) 

PLI CNA PLI CNA

കാന് പിന് ചസാംഷ ് ക്ലിപ്തം എന്എച്ഫി ചഷന്്റ  ഫാങ്്ക ചസാം വപനാന്ഷ ് ക്ലിപ്തം എന്എച്ഫി

ജിഐഷി സൗഷിംഗ ് വപനാന്ഷ ്

ക്ലിപ്തം

എന്എച്ഫി എച്ഡിഎഫ്സി ക്ലിപ്തം എന്എച്ഫി

സഡചകാ എന്എച്ഫി ഐഷിഐഷിഐ ചസാം വപനാന്ഷ ് കമ്പനി ക്ലിപ്തം എന്എച്ഫി

എല്ഐഷി സൗഷിംഗ ് വപനാന്ഷ ്

ക്ലിപ്തം

എന്എച്ഫി

പ്രമുഖ് സൗഷിംഗ ് ധനകായയസ്ഥാഩനങ്ങള്
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എഷ ്എല് ഫി ഷി , കഔയലം 
ഔണ് ഴീനര് : ഔനരാ ഫാങ്ക്


